
CCXCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. október 10-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A nemzetségi bizottság tagjainak működése megsürgettetik. Andaházy Pál választása 
iránt vizsgálat rendeltetik. Irányi Dánielé megsemmisitteíik. A főrendek módositványa a szólöváltsági tői vényjavaslatra elfogadtatik. 
Az uzsoratörvények eltörléséről szóló törvényjavaslat tárgyaltaíik s elfogadtalik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
£>., Gorove István, Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr. 

Az illés kezdődik d. e. 10\U órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úv fogja vezet
ni ; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi Péter 
és Himitrievics Miklós jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ok

tóber 9-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Liptó megye közönsége a Vág sza

bályozása iránt Trencsén megye által beadott 
felterjesztést pártoltatni kéri. 

Heves és Külső-Szolnok megye közönsége 
a hasonszenvi gyógytudomány érdekében Sáros 
megye részéről a képviselőházhoz beadott felter
jesztést pártoltatni kéri. 

A kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
A kékkői esperesi tankerület tanítói a czélba 

vett népoktatás mikénti elrendezése ügyében em
lékiratot adnak be s figyelembe vétetni kérik. 

A kalocsai főegyházmegye középkerülete nép
tanítói a népiskolai törvényjavaslat tárgyában sze
rény észrevételeiket figyelembe vétetni kérik. 

E két beadvány az e tárgyban kiküldött 25 
tagú bizottsághoz tétetikát, 

Prunhuber Antal és Szalay Sándor több hon
véd társuk nevében az ő felségök által a rokkant 
volt honvédek számára legkegyelmesebben ado- I 
mányozott pénzösszeg kiosztását a honvédsegély- i 
zőalap bizottmánynak sürgetőíeg meghagyni, il

letőleg elrendeltetni kérik. 
hoz tétetik át. 

A kérvényi bizottság-

Somss i ch P á l : T. ház! Mint a nemzetiségi 
bizottság elnöke, tegnap délután 4 órára felkértem 
annak tagjait ülésre; azonban szomorúan tapasz
taltuk, hogy az összegyűltek száma: 16, nem ütöt
te meg azon mértéket, mely eddig megkívántatott 
arra, hogy a bizottság tanácskozhassak, illetőleg 
határozatot hozhasson. I ly helyzetben a jelen volt 
16 tag inkább csak értekezletet tartott, s abban 
állapodott meg, hogy én, mint e bizottságnak elnö
ke, e körülményt a ház előtt deríteném fel, hogy 
tekintetbe vévén egy részről azt, hogy e kérdést 
a nemzet, ugy mint a kormány még ez ülésszak
ban megoldatni kívánja, s hogy e részben már a 
ház határozatiíag is kimondá ezen óhajtását; más 
részről pedig, hogy ily fontos kérdésben az eljá
rásnak szabatosnak s minden gyanút kizárónak 
kell lennie, és különösen azon érdekeket nem sza
bad mellőzni, melyek az ezen bizottságba megvá
lasztott nemzetiségi tagok részvéte által vannak 
biztosítva ; és mivel leginkább épen azok hiányoz
tak a bizottságból: hagyja meg a ház az elnök
ségnek, hogy a folyó hó 15-dik napján okvetle
nül ismét megtartandó bizottsági ülésre a jelen 
nem levő tagokat, ha szükséges, táviratilag is idéz
ze meg; azután hatalmazza fel a bizottságot, hogy 
ha azon tagok meg nem jelennének, folyó hó 15-
től fogva annyi számban, a mennyiben jelen lesz,, 
folytassa tanácskozásait és azokat befejezvén, jelen
tését íerjeszsze a ház elé. (Átalános helyeslés) 

E l n ö k : Somssich Pál bizottsági elnök úr in-
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ditványa elfogadtatván, az elnökség annak értelmé
ben intézkedni fog. 

Zichy Antal, mint az állandó igazoló bizott
ság előadója, jelentést fog tenni. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az állandó iga
toló hizottság jelentését Andaliázy Károly trencsén-
megyei baáni választókerületi képviselő választása 
tárgyában. A bizottság vizsgálatot véleményez. 
Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményé t? (Elfogadjuk!) Ha elfogadja a t. ház, 
akkor bátor vagyok ajánlani, hogy Rudnyánszky 
Flórián úr küldessék ki vizsgálat végett. (Elfogad
juk ! F'ólkiáltások : Beteg ! Mások: Beniczky Gyula.') 
Ennélfogva Rudnyánszky Flórián képviselő úr 
fog a vizsgálat végett kiküldetni. 

B ó n i s S á m u e l : Nekem nincs ellene észre
vételem ; de azt hallottam itt kiáltani, hogy Rud
nyánszky képviselő úr beteg. (Nem beteg !) Ha nem 
beteg, akkor bele nyugszom. 

P a t a y I s t v á n : T. ház ! Rudnyánszky kép
viselő úr ajánltatott az elnökség részéről, de a ha
tározat nem mondatott ki. 

E l í i ö k : Bocsánatot kérek, én a képviselő 
urat ajánlottam, és midőn a t. ház helyeslését je
lentette ki, a határozatot ki is mondtam. (Ugy van!) 

Antalfy Károly előadó ( olvassa az állan
dó igazoló bizottság véleményét az Irányi Dániel Pécs 
városában történt megválasztása megvizsgálására ki
küldött Czorda Bódog képviselő jelentése tárgyában. 
Az igazoló bizottság Irányi Dániel válostását egyhan
gúlag megsemmisítendőnek, a vizsgálati költségeket 
pedig a választási elnök ál'al megtérítendőknek véle
ményezi. Helyeslés.) 

Csanády Sándor.- Kérem a t. házat, mél
tóztassék a választási jegyzőkönyv felolvasását el
rendelni. 

Antalfy Károly előadó (ok ássa a válasz
tási jegyzökönyvet.) 

Lász ló I m r e : T. ház! Az igazoló bizott
ság által a választás megsemmisítésiére felho
zott okok nagy részét nem látván elegendő
nek arra nézve, hogy a választás megsemmisít
tessék, egyet látok csak kiemelendőnek, a mi a 
legérdekesebb: azt, vajon a felállított katonaság 
akár mindkét, akár pedig csak egyik pártbeli sza
vazókat választási joguk gyakorlatában gátolta-e *? 
E r r e nézve bátor vagyok kérni, hogy az ide vo
natkozó okmányokat méltóztassék felolvasni. 

Antalfy Károly előadó: Melyeket ? 
Lász ló I m r e : A melyek constatálják, hogy 

a katonaság a választást gátolta. 
Anta l fy K á r o l y e l ő a d ó : A katonai pa

rancsnokság nyilatkozatát kivonatban már volt 
szerencsém előterjeszteni. Az eredetit méltóztatik 
kivánni ? 

KKPV. H. NAPLÓ. 1866/g. x. 

Lász ló I m r e : Mindazon okmányokat, me
lyek igazolják, hogy nem szavazhatott valaki a 
katonaság közbenjötte miatt. 

Antalfy Károly előadó (olvassa a katonai 
parancsnokság nyilatkozatát németül.) 

Madarász József : (Zaj. Eláll!) Én azt hi
szem, t. ház, hogy midőn egy képviselő választá
sának igazolásáról vagy megsemmisítéséről van szó, 
miután ugy is kevesen nyilatkoznak, egy nyilat
kozatot a t. ház minden esetre meghallgathat.. 
(Halljuk!) 

Óhajtottam elvrokonom nyilatkozata szerint 
azon tanúvallomásoknak legalább néhányát hal
lani, melyekből kiderül az és meggyőződést sze
rezhetek magamnak is, netalán nincsenek-e a tanú
vallomások közt ellenmondások : vajon a válasjstók 
közül a választás és szavazatadásban gátoltatott-e 
valaki vagy nem? Mert ez esetet önmagam kény
telen volnék olyannak tartani, történjék legjobb 
elvrokonom választásakor is, melynél fogva a vá
lasztást kénytelen volnék semmisnek nyilvánítani. 
Óhajtottam nem különben a katonai bizonyítványt 
meghallgatni, noha igen szeretném — elismerem, 
hogy igen sok elfoglaltságuk van az előadóknak — 
ha az ily bizonyítványokat legalább kivonatban ma
gyarul hallhatn ók. (Dologra!) Ismét megjegyzések ! 
Óhajtottam volna azért, mert a bizottsági előadó úr 
szabatos előadásában megérintette hallszerveimet, 
mintha azon katonai előadásban volna ugyan szó 
arról, hogy ők ez által nem akartak senkit gátolni, 
azonban mégis megtörténhetik, hogy gátoltak. 
Most azonban meghallván a felolvasott tanúvallo
mást, kénytelen vagyok nyilvánítani a központi 
előadó úr indokaira először azt, hogy nem tartom 
megsemmisítő oknak azt, mikép a választást veze
tő elnök által meg nem tartatott az, hogy csak 
választó-jegyek mellett lettek volna bebocsáthatók 
a választók a választási helyre; mert szerintem a 
választásnak nyilvánosan kell történnie, s ahhoz 
ugy hiszem, mind azoknak is, kik nem választók, 
ha van hely és tér és ott nem zajongnak, megje
lenni joguk van. Másodszor még azt sem tartom 
oknak a választás megsemmisítésére, sőt nagyon 
kívánatosnak tartom, hogy ha bejő oda valaki és 
szavazni akar, az igazoltassák: vajon választó-e 
vagy nem ? (Ellenmondás a középen.) Ezen indokai
mat, mint a-nyilvánosságra nézve önvélekedésemmel 
megegyezőket kényszerülvén előadni, a többiben 
magában a valóságban én is hozzájárulok ahhoz, 
hogy uj választás eszközlésének van helye, (He-
lyeslés.) 

Dedinszky József: T. ház! (Zaj. Halljuk! 
Elnök csenget.) A központi bizotttság határozatának 
két része van: az egyik rész a választás megsem
misítését indokolja, a másik rész pedig a költségek 
megtérítésének az elnökre való rovását motiválja. 

17 
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Azon indok, hogy az elnök a központi bizottság 
és önmaga által is elfogadott utasítást nem tartotta 
meg, ez utóbbira vonatkozik, mert a megsemmi
sítés lényeges oka az, hogy szavazók, még pedig 
mindkét párti szavazók el voltak zárva a szavazás
tól. Ezen rész tehát az utóbbira vonatkozik, vala
mint a határozatnak a jegyzőkönyvre vonatkozó 
része is, mely szerint be van bizonyítva, hogy noha 
a jegyzőkönyv tartalma azt mondja, hogy 21-én 
záratott be,maga az elnök bevallása szerint is 22-én, 
a jegyző előadása szerint pedig, ki azt szerkesz
tette, 23-án záratott be ; tehát mind csupa hamis 
tételből áll. Mindezek azonban nem a megsemmi-
tésrc, hanem arra vonatkoznak, hogy a választási 
elnök marasztalandó el a vizsgálati költségekben. 

Antalfy Károly előadó: Csupán annyit 
kívánok megjegyezni a katonai parancsnokság né
met átiratára vonatkozólag, hogy az a vizsgáló 
biró által le volt fordítva, és én a magyar fordítást 
fel is olvastam ; de hogy azt németül is tetszett 
kívánni, arról én nem tehetek. 

BÓnis S á m u e l : T. ház ! Óhajtanám, hogy 
az igazoló bizottság indokolása még egyszer föl
olvastassák : mert a ház valószínűleg egy értelem
ben levén magára a választásra nézve, hogy t. i. 
ott uj választás elrendelendő, ha most azt mondaná, 
hogy az igazoló bizottság véleményét magáévá 
teszi, azt csak ugy tehetné, hogy indokait is ma
gáévá tenné. Meglehet, hogy érdemben magáévá 
teszi a ház a központi bizottság véleményét; de 
némely indokait nem fogja magáévá tenni: azért 
talán olvastatnánk föl még egyszer az indokolást. 
(Helyeslés.) 

Antalfy Károly előadó (újra olvassa az 
igazoló bizottság véleményét.) 

Bón í s S á m u e l : Ennek folytán bátor vagyok 
azon véleményemet alőadni, hogy én a központi 
bizottság véleményét elfogadom ugyan, hanem az 
indokolások közül kivánom kihagyatni azon pon
tot, mely a választók igazolásáról szól: mert ha 
valamely választónak ugyanazonosságára nézve 
kétség emeltetik a többi választó által, azt igazol
ni kötelessége a választmánynak. 

Antal fy K á r o l y e l ő a d ó : Én magam sem 
hoztam bele ezen indokolást, hanem az igazoló 
bizottság kívánatára tettem bele utólag. 

Dedinszky József: I t t nem az ugyanazo
nosságról van szó. (Ft Ikiáltá&ok: Nem szólhat kétszer1! 
Már szólott a tárgyhoz!) 

T i s z a K á l m á n : Midőn én végeredményé
ben az igazoló bizottság véleményét elfogadom, 
teszem egyes egyedül azon okún, a melyet 
Madarász József képviselőtársam felhozott, hogy 
t. i. ugy tűnik ki az iratokból, hogy egyes válasz
tók gátolva voltak választási joguk gyakorlatában. 

A mi a többi indokot illeti, én részemről azo

kat a választás megsemmisítésére alkalmazhatók-
nak nem látom. 

Nem találom alkalmazhatónak azon indokot, 
mint Bónis Sámuel barátom monda, hogy igazol
tattak a váia sztókazon küldöttség által, mely a vá
lasztásra megbizva volt. Mert minden vállasztásuál 
előfordul azon eset, s elő is kell fordulnia, hogy 
megkísértetvén egyes választók becsempészése, 
akkor igazolás szükséges arra nézve, vajon a választó 
ugyanazon személy-e,a ki a választási lajstromba fel
vétetett. (Felkiáltás: Nem arról van szó!) Természe
tesen a választási eljárás közben nincs helye a rec-
lamótianak, azaz nincs helye annak, hogy valaki, 
a ki a választási névsorban benne nem foglaltatik, 
ott pótlólag bevétessék. 

Továbbá nem tekintem a választás megsem
misítésére elegendő oknak azt sem, hogy a válasz
tási elnök a központi bizottság rendelkezéseit nem 
tartotta meg. Nem tekintem pedig azért, mert ha 
azt méltóztatik a ház kimondani, hogy ez elég ok 
a választás megsemmisítésére, valahányszor a vá
lasztási elnök egyik vagy másik párhoz tartozik, 
mindig meg fogja semmisittethetni a választást. 

En tehát igenis helyeslem, hogy a választási 
elnök, mert meg nem tarotta a szabályokat, fele
letre vonassák; de hogy ezért semmisittessék meg a 
választás, azt nem látom helyesnek. Én tehát min
den további indokolást mellőzve, óhajtom, mondja 
ki a ház, hogy uj választás rendeltessék el azon 
alapon, mert —mint az iratokból kitűnik — töb
ben gátolva voltak választási joguk gyakorlatában. 
(Helyeslés.) 

An ta l fy K á r o l y e l ő a d ó : Bocsánatot ké
rek, itt nem a személy azonosságáról van szó, 
hanem egy választó polgárról, ki az összeirási 
jegyzőkönyvben benne volt, de a szavazatszedő 
küldöttség kétségbe vonta, vájjon bir-e szav zati 
joggal vagy nem. Két Irányi-pártit mellé adtak, 
és egy városi poroszlót elküldtek házához és elkí
sértették, és utánajár tak, ha vajon választó-e vagy 
nem. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az állandó 
bizottság véleményét vagy nem? (Bal oldalról: 
Nem! Jobb felöl: Elfogadjuk!) Csupáncsak azzal a 
hozzátétellel, hogy azzal indokolja a választás 
rnegsemniisitését (Fölkiáltások: Az osztály vélemé
nyét!) Egyszerűen elfogadja-e a t. ház az igazoló 
bizottságnak véleményét vagy nem? (Fölkiáltások 
a bal oldalán: Nem fogadjuk el! Szavazzunk!) Mél
tóztassanak azok, kik az igazoló bizottságnak 
véleményét elfogadják, fölállani. (Megtörténik. Föl-
Máltások a bal oldalon: Kisebbség ! Ellenpróbát!) 
Méltóztassanak ,-zok, kik az indokokra nézve el 
nem fogadják, fölállani. (Megtörténik. Fúlkiáltások: 
Nagy többség! Zaj. Ellenmondások.) 

Csanády S á n d o r : Ha az elnök űr a többsé-
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get nem tudja kivenni, kérem a szavazókat a jegy
zők átal megolvastatni. 

Elnök : A jegyző urakat kérem, méltóztas
sanak megolvasni azokat, kik a megsemmisítést 
kívánják, hanem az indokok-1 nem fogadják el. 
(Zaj. Fölkiáltások: Tisza indítványát!) Méltóztass i-
nak fölkelni azok, kik Tisza Kálmán indítványát 
elfogadják. (A jegyzők olvassák a szavazókat.) A 
többség, ugy látom, hogy a választás megsemmi
sítését kívánja, csupán azon oknál fogva, hogy a 
választók a szavazásban akadályozva voltak. 

SomSSich P á l : T. ház! A kérdéshez aka
rok szólani. A kérdés ugy volt föltéve: elfo
gadjuk-e a bizottság véleményét vagy nem ? 
Először fölkeltünk mi , kik azt elfogadjuk, 
azután megtétetett az ellenpróba. Most tehát a ha
tározat kimondása csak arra vonatkozhatik, hogy 
többségben voltak azok, a kik az igazoló bizottság 
véleményét egész terjedelmében nem fogadják el. 
Az indokokra nézve, hogy némelyek miért nem 
fogadják el, eltérés van. Bónis képviselőtársam 
egy indokot hozott; fel, hozzácsatolt Tisza Kál
mán képviselőtársam még egyet; aztán vannak 
olyanok is, a kik csak egy indokot akarnak elfo
gadni. Nézetem szerint ezek fokozatok és ezekre 
szavazni kell; pl. Bónis azon indítványát, hogy az 
igazolásnak van helye, bizonyos tekintetben csak 
distinetióval fogadhatom el,azaz : ugy a mint Tisza 
Kálmán magyarázta; de nem fogadhatom el azon 
értelemben, a mint az irományokból kiderült. Ez 
az egyik. Van továbbá az indokok közt még több 
is. Egyik a jegyzőkönyvnek el nem készítése és 
annak öt nap múlva és pedig akkor is hiányosan, 
oly személyek által, kik arra hivatva nem voltak, 
eszközlöít elkészitése. Ez a második indok. í gy te
hát több indok levén, én ezeket egyenkint szava
zás alá akarom bocsáttatni. (Helyeslés.) 

SimOnyi LajOS b : Tagadhatatlan, hogy a 
házszabályok értelmében a kérdés föltevése alkal
mával mindenkinek van joga a fölteendő kérdé
sekhez szólani. De miután a kérdés már feltétetett, 
feltétetett pedig az elnök lír által akként, hogy 
azok, kik Tisza Kálmán képviselőtársam módosit-
ványát elfogadják, álljanak fel, és ezen értelemben 
a ház elnöke által a végzés már ki is mondatott, 
ezek következtében nézetem szerint a kérdéshez 
hozzászólani többé nem lehet. (Élénk helyeslés a 
bal oldalon.) 

E l i l ö k : Arra nézve, hogy a választás meg
semmisíttessék, a t. ház tagjai közt véleménykü
lönbség nincs. (Ugy van!) Tisza Kálmán képviselő 
úr csupán egy indokot kívánt a megsemmisítésre 
nézve elfogadtatni. Én a kérdést ezen értelemben 
tettem fel és meggyőződtem a felől, hogy a több
ség e mellett van. (Helyeslés.) Én ily értelemben 

mondottam ki a határozatot és ugy hiszem, a több
ség helyesli azt. (Élénk hclysslés bal felöl.) 

Valaki : Hát a költség ? ! 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház a költségre 

nézve a központi bizottság véleményét? (Elfo
gadjuk!) Tehát a költségekben a választási elnök 
fog elmarasztaltatni. Egyszersmind Pécs városá
nak központi bizottsága uj választásra fog felszó-
littatni. 

Napirenden van a mélt. főrendek általasző-
lődézsma tárgyában átküldött üzenetnek tárgya
lása. Jegyző úr az üzenetet fel fogja olvasni. 

PaiSS A l ldo r j e g y z ő (olvassa a főrendek 
üzenetét a szölőbeli tartozások megváltásáról szóló 
törvén]!ja vaslat tárgyában^. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e törvényjavasla
tot oly kiigazítással, a mint azt a felsőház tette? 
(Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik, és a törvényja
vaslat a szerint fog kiigazittatni. 

Napirenden van az uzsoratörvény eltörlését 
czélzó törvényjavaslat tárgyalása. Jegyző úr fel 
fogja olvasni a törvényjavaslatot. 

PaiSS A n d o r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.-) 

H o r v á t Bo ld i z sár i g a z s á g ü g y é r : T. kép
viselőház ! E törvényjavaslattal ismét egyik ma
radványát viszszük sirba azon régi politikai és köz
gazdasági rendszernek, melylyel a nemzet már elv
ben rég- szakitott, de melyet, az élet teréről lassan-
ként tényleg is leszoritani a mai nemzedék felada
tául jutott. 

Az uzsoratörvények azon korból veszik ere-
detöket, mely az anyagi felvirágozás, az egyes 
iparágak kifejlődésének emeltyűjét a vámsorom
pókban és a czébrendszerben kereste. Azon kor
ban, midőn a föld is a hűbériség járma alatt nyö
gött ; akkor, midőn a munkaerő a privilégiumok 
békóiba volt szorítva; akkor, midőn a szabad for
galom korlátolása az uralkodó politikai és közgaz
dasági nézetek kifolyása és követelménye volt : 
akkor nagyon természetes, sőt következetes volt, 
hogy a pénz is hiven osztozzék ugyanazon ténye
zők sorsában, melyeknek közvetítésére és képvi
selésére van hivatva. 

Azonban e rendszer, t. ház, lejárta magát, ré
szint saját következményeinek hátrányai, részint 
pedig az ellenkező rendszer fényes eredményei 
által. 

Az uj politikai rendszer a kasztok és privilégi
umok helyébe a jogegyenlőséget és szabadságot, 
az uj közgazdasági rendszer pedig a czéhrendszer 
és vámsorompók helyébe a szabad forgalmat és 
versenyt tűzte ki. 

J) Lásd az Irományok 330-dik számát. 
") Lásd az Irományok 291-dik számát. 

17* 
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Ugyanazon elv, mely a hűbériség marad
ványainak megszüntetését sürgeti; ugyanazon elv, 
mely az iparforgalom szabadságát hirdeti; ugyan
azon elv, mely a birtok- és hivatalképességet a jog
egyenlőség alapjára fekteté; ugyanazon elv, mely 
a kereskedelem életfeltételét a szabad forgalomban 
keresi: ugyanazon elv követeli tőlünk, hogy az 
átalános szabadság áldásaiból a pénz-, a tőkefor
galom se maradjon kirekesztve. 

Ha mindazon érték, melyeket a pénz és tőke 
képvisel, a forgalom terén szabad versenynek ör
vend; ha a munka, szorgalom és takarékosság 
minden eredményeinek értékét a szerződő felek 
kölcsönös akarata határozhatja meg: akkor a leg
nagyobb anomália volna, hogy a pénz, mint áta
lános érték-jel, a felek szabad akaratán tul bármi 
más korlátozásnak alá legyen vetve. 

De nem csak az elvi következetesség köve
teli tőlünk az uzsoratörvények mielőbbi megszün
tetését; követelik ezt azon veszélyek is, melyek
kel a pénzforgalomra nézve fenálló proivitiv rend
szer anyagi érdekeinket fenyegeti. 

Oly országoknak, melyeknek beruházásokra 
van szükségük, és melyek épen ezen beruházások 
czéljából a külföldi tőkék segélyére szorulnak, 
kétszeresen kell óvakodniok minden oly rendsza
bályoktól, melyek a külföldi tőke áramlását saját 
területük felé megakasztják vagy megnehezítik, 
s ezen rendszabályok sorába tartoznak az uzsora
törvények. 

Távol van tőlem, t. képviselőház, az uzso
ra védelmére szót emelni. Lelkem mély utálattal 
fordul el azon szivtelenségtől, mely a mások anya
gi nyomorát, szorultságát vagy tudatlanságát sa
ját anyagi előnyére zsákmányolja ki, mely a 
kölesönadást oly feltételekhez köti, hogy az a 
kölcsön vevőre nézve a kivánt segély helyett, an
nak anyagi romlását idézi elő. 

De ily visszaélések nem csak a pénzforga
lom, hanem az áruforgalom terén is lehetségesek ; 
és valamint ily egyes visszaélések miatt nem volna 
tanácsos az áruk szabad forgalmát korlátozni, 
szintúgy a pénzforgalom megszorítása oly félszeg 
rendszabály volna, mely azokon boszulná meg 
magát, kiknek érdekében azt tenni akarnók. 

A pénzforgalom sokban hasonlít azon folyam
hoz, mely határunkon átvonul. A ki e folyamot 
saját czéljaira felhasználni akarja, az bizonyosan 
nem fogja azt ugy eltorlaszolni, hogy annak lefo
lyását megakadályozza. Minden természetellenes 
akadály vagy eltereli a folyamot más irányba, a 
melynek aztán semmi hasznát nem veszszük, vagy 
pedig a természetellenes akadályok miatt a folyam 
tul csap medrén s akkor elsodorja azt, a mit külön
ben termékenyítene. 

Meggyőződésem, t, ház, hogy a valódi érte

lemben vett uzsorát, t. i. a visszaélést mások hely
zetével, azon könyörtelenséget, me ly a kölcsön 
értékét, árát a körülmények és a méltányosság 
által jelzett árkeleten tulcsigázza, legnagyob mér
tékben magoknak az uzsoratörvényeknek köszön
hetjük. 

E törvényeknek czélja volt olcsó pénzt terem
teni ; de azok, mint minden téves rendszabálynál 
rendesen történni szokott, épen az ellenkezőt ered
ményezték. 

Olcsó pénz rendezett hitelviszonyokat, a nem
zet vérébe és jellemébe átment fizetési pontossá
got, mindenek felett pedig gyors és szigorú igaz
ságszolgáltatást feltételez. Ezek nélkül olcsó pénz 
nem remélhető. 

A nemzetnek alig lehet sürgősb, alig lehet 
fontosabb teendője, mint anyagi felvirágzásának 
ezen emeltyűjét lassanként előteremteni. 

A mi a kormányt illeti, annak minden ideje, 
gondja és ereje oda lesz irányozva, hogy a kezde
ményezésnek e téren becsülettel megfelelhessen; 
de addig is, míg positiv rendszabályokról gondos
kodhatnánk ez irányban, kell, hogy legalább el
mozdítsunk egy akadályt a szabad forgalom út
jából, azon akadályt, mely a külföldi tőkék beszi
várgását hazánkba megnehezíti, s mely a helyett. 
hogy a pénzt olcsóbbá tette volna, annak drága
ságát emelte. 

A hol a pénz kevesebb, mint a szükséglet, és 
drágább, hogy sem haszonnal be lehetne ruházni, 
bármi legyen annak oka, akár a hitel h iá i^a , akár 
egyéb körülmény, de annyi bizonyos, hogy e 
bajt a repressió soha se fogja orvosolni, hanem in
kább fokozza azt, míg megforditva a szabad kon-
kurrenczia az egyetlen biztos eszköz, mely e bajt 
legalább enyhíteni képes. 

Vegyük gyakorlatilag a dolgot. Tőkebirto
kosaink két osztályba sorozhatok. Eaeknek egyike 
részint a törvény iránti tiszteletből, részint pedig 
az uzsorát követő büntetéstől való félelemből óva
kodott a törvények által megállapított kamatlábon 
túlemelkedni; míg ellenben a másik osztály annál 
féktelenebbül űzte kicsapongásait, mennyivel ke
vesebb konkurencziával találkozott e téren, s mi
nél inkább kellett gondoskodnia kárpótlásról is 
azon veszteségekért, a melyek a törvény megsze
gése miatt egyik vagy ..másik esetben reá bekö-
vetkezhetének. 

Az uzsoratörvények eltörlésével e két osztály 
között a szabad verseny megnyílik; s ez szükség
kép természetszerűleg ellensúlyozni fogja az utóbbi 
osztály túl csapongásait, s az uzsorát követő bün
tetések eltörlése által elenyészvén egyike azon ve
szélyeknek, a melyek a magasabb kamatláb után 
vágyó tőkebirtokosokat eddig fenyegetek : ekkép 
egyike azon okoknak is, a melyek a pénz drága-
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ságára befolyást gyakoroltak, s talán a legnagyobb 
ok szintén elesik. 

Sokan aggodalomban vannak az iránt, hogy 
az uzsoratörvények eltörlése a karmtláb felszök
kenésére fog hatni. Elismerem, hogy minden át
menet bizonyos válsággal, bizonyos oscillatióval 
j á r , s ennélfogva nem tartom valószínűtlennek, 
hogy e törvény életbe léptetése kezdetben a kamat
láb fölemelését fogja maga után vonni; de a míg 
ez valószínű, sokkal bizonyosabb az, hogy az uzso
ratörvények eltörlése által azon féktelen üzérke
dés, a mely 40, 50, 60%-tel űzte pusztító hatását 
a sötétben, lassanként végkép le fog szoríttatni a 
térről. 

Van még egy ok, t. ház, mely sürgető' szük
séggé teszi az uzsoratörvények eltörlését: ez az, 
hogy a Lajthán tol az uzsora törvény már rég meg
szűntetve levén, félni lehet, hogy a külföldi tőkék 
lassankint visszavonulnak a mi piaczunktól, mint 
a melyen csak "akadályokkal, nehézségekkel, ve
szélyekkel találkoznak; sőt lehet tartani attól is, 
hogy belföldi tőkéink lassanként áttérnének a hazai 
eltorlaszolt mederből azon mederbe, a hol akadály
talanul, szabadon mozoghatnak előre. 

Ismétlem, t. ház, saját anyagi érdekeink azok, 
melyek az uzsora eltörlését sürgetik; de e melleit 
még magasabb szempontok is harczolnak: először 
a törvényhozás tekintélye és másodszor, hogv gon
dosan kerüljünk mindent, a mi demoralisatióra 
vezethetne. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy az uzsoratörvé
nyek nem csak nem voltak képesek az uzsorát 
mérsékelni, fékezni, sőt inkább azt csak fokozták ; 
tehát a merev ragaszkodás oly rendszabályhoz, a 
mely a kivánt siker helyett épen az ellenkezőt 
eredményezte, csak a törvényhozás bölcsesége 
iránti bizalmat ingatná meg. 

Továbbá, t. ház, a kamatlábnak természetes 
tényezői, regulatorai a pénz kisebb vagy nagyobb 
bősége, a pénzpiacz viszonyai, a politikai constel-
latiók és a szerződő felek magán körülményei le
vén, majdnem lehetetlen, hogy a törvényhozás a 
kamatlábat minden körülménynek, minden érdek
nek megfelelőleg igazságosan szabályozhassa. A 
midőn tehát a törvényhozás oly parancsoló vagy 
tiltó rendszabályt állit fel, a melyet az érdekek, a 
körülmények hatalmánál fogva megtartani lehe
tetlen : már akkor mintegy előre proclamálja a 
törvény megszegését, és az mindig a demoralisatió 
útját nyitja meg. 

A törvényjavaslat részleteiből csak kettőt va
gyok bátor említeni. 

Az első szakaszban a szerződő felek szabad
ságát a kamatláb meghatározására a kormány csak 
az irott szerződésekhez kötötte. E tételt én nem 
bírom jogilag védelmezni, miután az irott s szóbeli 

szerződések között érvény tekintetében semmi kü
lönbséget nem látok. Az irott és szóbeli szerződé
sek legfölebb csak a bizonyítás módjára nézve kü
lönbözhetnek egymástól. De a kormány opportu-
nitási okokból tartotta szükségesnek e rendszabályt 
a javaslatba fölvenni azért, hogy legalább a kez
det válságai közt, a visszaéléseket, a mennyire le
het, korlátozza. 

Továbbá a 6-ik szakaszban a moratóriumnak 
egy neme foglaltatik. Azt is opportunitási okok 
sugalmazták, különösemaz : hogy az esetre, ha ne
talán kezdetben az uzsoratörvények eltörlése némi 
váltságot idézne elő: e válság az adósokra nézve 
némileg enyhittessék. E rendszabály azonban át
meneti természettel bírván, magával a törvényja
vaslatnak alapelvével összeütközésbe nem jöo. 

Tudom, t. ház, hogy az országban még némi 
előszeretettel viseltetnek az uzsoratörvények iránt. 
Az emberi természetben rejlik, ragaszkodni a rosz-
hoz is, ha a?t megszokta; de nekünk, ha az orszá
got regenerálni akarjuk, a régi eszmék uralma alól 
okvetetlenül át kell térnünk a tudomány és tapasz
talás szentesitett uj elvek zászlója a lá : nekünk ha
tározottan és minden habozás nélkül szakítanánk 
kell mindennel, a minek neve : balítélet. {Helyes-
léi. Éljenzés?) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
átalánosságban a törvényjavaslatot elfogadás vé
gett ajánlja. 

E l l i ö l i : Átalánosságban a részletes tárgyalás 
alapjául az uzsoratörvények eltörlése iránt készült 
törvényjavaslatot elfogadja-e a t. ház vagy nem? 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A t. ház a törvényjavaslatot a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. 
PaíSS AmlOI* j e g y z ő (olvassa a törvényja

vaslat czintét.) 
E l l löfe: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 

Tehát a czim elfogadtatik. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az 1-sö sza

kaszt.) 
M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa Manojlovics 

Emil módositványát): ,,Az 1-ső szakasz utolsó so
rában foglalt szavak: „írásbeli szerződés" hagyas
sanak ki." 

ManOJlOViCS E m i l : T. ház ! A magyar ma
gán jognak a kötelmekre vonatkozó része azon 
elven alapszik, hogy a szerződés épen oly érvé
nyes szóval, mint írásban. Ezen átalános elv alól 
a legfontosabb üzletek, és a legbonyolultabb szer
ződések sem esnek kivétel alá. Sőt a törvény conse-
quentiája annyira megy, hogy még a szóbeli vég
intézkedést is ugyanazon erővel ruházza tel, a 
melylyel az írásbeli végrendeletek birnak. 

Á dolog ezen helyzetében én a felolvasott 
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szakasznak ama megszorítását, mely szerint a 6%-ot 
meghaladó kamatok iránt a felek Írásban tartoz
nak szerződni, nern pártolom. Nem pártolhatom 
pedig azért, mivel az előre bocsátottak szerintjog-
elvet sért. 

De nem pártolhatom azért sem, mivel a pénz
forgalmat megnehezíti, melynekmegkönnyitése pe
dig az uzsoratörvény megszüntettetésének épen 
egyik feladata. De megvallom, t. ház, hogy jogi 
következetlenséget is látok abban, hogy a tőkére 
nézve, mely a principale, szóval szerződni lehet, 
ellenben kamataira nézve, tehát accessoriumra, szó
beli szerződést kötni nem lehet, hanem Írásbeli 
szerződést kell kötni, melynek költségei kis som
máknál sokszor magát a kamatot megkétszerezik. 

Ha törvényeket készítünk, (Zaj. Halljuk!) 
kérzitsük azokat ugy, hogy akadály nélkül telje
síthetők legyenek, hogy ne legyen senkinek alkal
ma azok kijátszásával menedéket találni. (Helyeslés 
halról.) A törvényjavaslat megszorítását e szerint 
utilitási szempontból sem lehet védeni. Mellőzve, 
hogy az utilitásnak oly szembeszökőnek kell lenni, 
hogy annak jogelvek, a felek szabad akarata és a 
százados szokás feláldoztassék, mit akar végre a 
javaslat a megszorítással elérni ? talán azt, a mit a 
t. igazságügyminiszter úr mondott, hogy a nép a 
hamis tanuk alapján való zsarolástól megmentes
sék ? Elismerem, hogy ez nemes czél; de én 
részemről, kivibetlennek tartom. 

Ugyanez áll minden más szerződés, minden 
más üzletre íézve is; mert a ki képes hamis tanu
kat a kamat mennyiségének igazolására szerezni, 
képes azokat ugyancsak a tőkére nézve is és pe
dig tekintet nélkül arra, hogy a szerződés szóbeli 
vagy pedig irásbeli-e? (Helyeslés balról,) miuUín 
az írásbeli, és kiváltképen nálunk, az írástudat
lan népünknél: „lucüs a non lueeudo" mert nem 
magok irják és nem írják alá, hanem rendesen 
keresztvonással vagy más jegygyei látják el ; 
következőleg tartalmát ép oly kevéssé tudják, mint
ha nem volna írott a szerződés. 

Ezen okoknál fogva a t. ház magas figyelmé
be ajánlom ezen módositványomat, melynek, azt 
hiszem, sokkal több eredménye lesz, mint azon 
megszorításnak, mely a t. miniszter úr részéről 
javaslatba hozatott és az uzsoratörvények meg
szűnte után is a tőke forgalmát akadályozni fogja. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a törvényjavaslat 
első szakaszát az eredeti szövegezés szerint ? (Elfo
gadjuk!) Akik elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Közbeszólások: Halljuk a módositványt!) 

PaiSS A n d o r j e g y z ő (olvassa újra Manojlo-
vics Emil módositványát.) 

E l n ö k : A k i k az eredeti szöveget elfogadják, 
méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség 

az eredeti szöveget elfogadja; ennélfogva a módo-
sitás elesik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 2-dik sza
kasztó) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e szakaszra nézv nincs ésrevétele. 

Pa iSS Andor j e g y z ő : T. ház! E szakaszra 
nézve ugyanazon módositványa van Manojlo vics 
képviselő urnák (Halljvk!) t, i., hogy a 2-dik sza
kaszból maradjon k i : „ha írásbeli szerződés nem 
létezik". 

ManojlOViCS E m i l : Módositványomat visz-
szavonom, mert az [természetes következménye 
az előbbenínek. 

Elnök : A t. ház a 2. szakaszt elfogadja. 
PaiSS Aíldor j e g y z ő (olvassa a 3 .szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

az utolsó sorban e szavak helyett: »vagy jobb 
minőségű" ajánlja ezeket: ,,vagy más és jobb mi
nőségű." 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) A 3-dik szakasz 
tehát a szerint fog ki igazíttatni. 

Szon tagh Pál.(gÖmöri): A felolvasott szakasz 
tovább terjed, mint a javaslat czime, és tovább 
mint a mennyire, legalább csekély véleményem sze
rint azt üdvösnek tartom. 

Hogy eltöröltessenek az uzsorára ed
dig hozott büntetések, ez iránt véleménykülönb
ség nem volt. s ha valaki kétkedett róla. bizonyára 
meggyőzték volna az igazságügyéi- urnák előadott 
okai és érvei. Elmondocta az igazságügyéi' úr, hogy 
utálattal fordul el lelke az uzsorától. Én is abból 
indulok ki, hegy e mellett az uzsora még nem 
sztint meg létezni, annál kevesbbé szűnt meg er
kölcsi bün lenni; én tehát csak odáig szeretném 
e törvényjavaslatot terjeszteni, hogy valammt sok 
más erkölcsi bűnt nem büntethet a polgári törvény, 
ez iránt is mondanók ki, hogy a többit az illető 
felekre bízzuk, de ne törvényesítsük, ne szentesit-
sük az uzsorát az által, hogy minden korlátozás 
nélkül mindent törvényesen végrehajthatónak 
mondjunk ki, 

Engedelmet kérek, hogy ezek illustratiójául 
csak egy példát hozzak föl, mely különösen né
pünknél könnyen lehető. Oly szerződést köt valaki, 
hogy pl. 1000 írt után fizetne az első t frtot, a 
másikra kettőt, s azután is tovább. Ha ezen illlető 
fél elég könnyelmű volna erre vállalkozni, vagy 
családja nem tud róla semmit, és ez több évig 
így marad, és az adós elhal, kérdem, végre fogják-
e hajtani az örökösökön? (Végre!) Ez erkölcsi le
hetetlenség; tessék kiszámítani. Ezer forintból 
több lesz 2 milliónál. Én ily korlátlan szabadsá
got veszélyesnek tartok, különösen ott, hol an
nak kellő óvszere nincs. 
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Ha még korlátolva volna egyedül a bejegy
zett ke reskedó'k és gyárosokra nézve, vagy hitel
intézettel biró városok lakóira nézve, meg tudnék 
nyugodni; de ismervén népünk könnyelműségét 
a kölcsönvételnél, ily fölvételek elvállalásánál 
nem szeretnék sok becsületes, de könnyelmű csalá
dot néhány ügyes, elmés embernek áldozatul 
hozni. 

Én tehát e szakasz kihagyását indítványozom. 
Tisza K á l m á n : Meg kell vallanom, t. ház, 

előttem szóló képviselő urnák álláspontját, szemben 
e törvényjavaslattal, kezdem nem érteni. Mert ha 
ö bizonyos kamatnál nagyobb kamat követelesében 
erkölcsi bűnt talál, akkor igen csodálom, hogyan 
szavazhat arra, hogy az uzsoratörvény egyátalán 
eltöröltessék. Mert, ha van ily bűnös uzsora, ak
kor ellene törvényt kell alkotni, ha ellenben azon 
szempontból indul ki a t. képviselő úr, melyből 
a minisztérium kiindult, s melyből részemről 
én is kiidulok, hogy a kamatlábat helyesen csak
is a szabad verseny határozhatja meg, akkor sem
miféle olyas korlátozás, a milyenről ő beszél, egy-
átalában életbe nem léphet. Mert vagy bűn az 
uzsora, akkor törvényt kell ellene hozni, vagy 
nincs ily értelemben uzsora, akkor nem lehet a 
szabad versenyt korlátolni. Én tehát e szakaszt 
feleslegesnek tartom ugyan, mert ha sehol sem 
lett volna kimondva, mégis állana ; de épen azért, 
mert semmi olyast nem foglal magában, mi a 
dolog természetének meg nem felel, meghagyandó-
nak tartom. 

N y á r y P á l : T. ház ! Egészen más szempont
ból tekintem ezen harmadik szakaszt. Tökéletesen 
megegyezem azon indokokban, melyeket Tisza 
Kálmán barátom előadott; de nekem azon észre
vételem van, hogy minekutána ezen törvényjavas
latban nem soroltatnak elő" az uzsorának esetei, itt 
a harmadik szakaszban pedig épen egy eseíe az 
uzsorának van felemlítve: nem látom helyét ak
kor, mikor kimondatik, hogy az uzsoratörvények 
megszüntettetnek, miért jelöltetik ki a harmadik 
szakaszban ezen eset? En ennélfogva azt hiszem, 
hogy ezen harmadik szakasz ezen törvénynek de
rogál azért, mert abból azon következtetést von
hatná valaki, hogy miután ez specifice megenged
tetik, a többi tiltva van. Annálfogva bátor vagyok 
azon módositványt beadni, hogy ezen 3-ik szakasz 
hagyassék ki. (Helyedés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminlsz-
t e r : T. képviselőház ! A harmadik szakasz kiha
gyása az egész törvényjavaslatnak alapelvével el
lenkeznék. 

Az uzsora, vagyis az, a mit annak nehezünk, 
volt eddig a kamatban, és lehetett a tőkében. 

Ha a kamatokban a szabad forgalomnak nyi
tunk tért, uzsora nincs; ha azt mondjuk, hogy a 

kamatokban, akkor következetesen ki kell monda
nunk azt is, hogy a tőkére nézve fönállt uzsora is 
megszűnik. 

Vannak szerződések, például valaki nem ka
matot köt ki magának, hanem azt mondja: ad >k 
80 frtot, s ezért fogsz nekem adni bizonyos idő 
múlva 100 frtot. Ez uzsora a tőkében a technikus 
terminológia szerint. Tehát e 3-ik szakasz világo
san kiakarja mondani, hogy a szerződés ezen neme 
sem tartozik a tiltott cselekvények közé és nem 
esik büntetés alá. 

A mit Szontagh Pál tisztelt barátom mondott, 
hogy a könnyelműséget akarja visszaélések ellen 
oltalmazni, erre csak azt válaszolom, hogy ak
kor a státus gyámsága alá kellene helyezni ezre
ket és ezreket. Mi e könnyelműségeket az anyagi 
romlástól nem fogjuk semmi törvényhozási rend
szabályok által megvédeni tudni. Ha van mégis 
rendszabály, mely által a nép könnyelműségét 
megorvosolhatjuk: az az igazságszolgáitatás kér-
lelhetlen szigora, mert a mi könnyelművé tette a 
fizetésben népünket, az nem volt más, mint azou 
elv, hogy a törvénykezési eljárás az alperesnek 
kedvezett. Szoktassuk a népet gyors és pontos 
igazság-kiszolgáltatásra, menjen át a nép vérébe a 
pontos fizetés, és valahányszor a pontos fizetést 
megtagadja, legyen nyakán a végrehajtás ; és jót 
állok, hogy egy pár esztendő múlva a nép köny-
nyelmüsége meg fog szűnni. (Helyeslés.) 

Nem csinálok belőle titkot, hogy lesznek ál
dozatok ; de minden uj törvényhozási intézkedés, 
minden uj intézmény megkívánja a maga áldoza
tait; ám ha czélt akarunk érni, ezen áldozatoktól 
visszariadnunk nem szabad. (Elénk helyeslés.) 

N y á r y P á l : Valóban kezet fognék minisz
ter úrral, (Felkiáltások: Kétszer nem szólhat! Elnök 
csenget,) ha ezen eset ez előtt is nem tekintetett 
volna uzsorának; de én emlékszem, és talán töb
ben is vannak közöttünk olyanok, kik birák vol
tak, azok is tudhatják, hogy az uzsorának legtöbb 
esete épen az volt, hogy azbizonyittatott be, hogy 
többet köteleztek a szerződésben, mint a mennyit 
kaptak. Ez vonta magával azután azt, hogy a tör
vény kötelezte a felperest, mutassa be az úgyne
vezett numeratiót. Ha nem volna esete azon több 
tőkekötelezésnekj akkor igazat adnék a minisz
ter urnák ; de miután ezen eset is előfordult, nem 
tartom szükségesnek azon szakaszt, mert ha bele 
teszszük, a többi esetek, melyek nincsenek bele té
ve, némileg legálisáivá lesznek. Én nem azt mon
dom, hogy annak ott maradása káros, hanem ast 
mondom, hogy annak ittmaradása szükségtelen. 
(Felkiáltások: Maradjon!) 

H o r v á t Bo ld i z sár i g a z s á g ü g y m i n i s z 
ter : Az elvre nézve nem térünk el egymástól; 
hanem meg fog nyugodni a t. képviselő úr azon 
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felvilágosításban, hogy a törvény szövegezése kí
vánja, hogy bele menjen ; mert az első szakasz nem 
azt mondja, hogy az uzsoratörvény eltöröltetik, 
hanem azt, hogy a kamatlábnak az eddigi törvé
nyekben foglalt korlátozása megszüntettetek; a 
türvé nyjavaslatban pedig nem csak a kamatlábról 
van szó, hanem a tőkéről is. A harmadik szakasz
nak ben kell lennie, a törvény alaki részekivánja 
ezt. (Hel'/eslés.) 

Halász B o l d i z s á r : (Szavazzunk! Szavaz
zunk !) Én szintén e szakasz kihagyására szavazok, 
mert nem csak fölösleges, hanem félreértésekre is 
ad okot. Midőn az uzsora átalánosságban eltöröl
tetik, igen természetes, hogy minden haszon, mely 
a kölcsönből kö vétkezhetik, meg van engedve; ha 
pedig specifikáljuk, többen azt gondolhatnák , 
hogy csak ez szabad, egyéb nem szabad; az el
törölt törvényeket specifikálván, a központi bi
zottság azt mondja, hogy nem kell specifikálni, 
mer t ha specifikáljuk, nincsen oly jurista, a ki el 
ne feledkeznék valamely törvényről. Én részem
ről annálfogva nem csak fölöslegesnek tartom, ha
nem a félreértések miatt káro-nak is. (Szavaz
zunk !) 

Bónis Sámuel: T. ház! Talán jó volna, ha 
a tanácskozásban megtartanék a házszabályokat, 
akkor a tanácskozás rövidebb is lenne. Két indít
vány tétetett: jó lenne, ha elébb az egyik in
dítvány felett, azután a másik felett tanácskoz
nánk ; akkor nem történnék meg az, hogy miután 
az indítványozó zárszavát elmondá, még akkor 
is szólnak az indítványhoz (Helyeslés) 

Szon íagl l P á l (gömöri): Mint első indit-
ványozó bátor vagyok egy pár szót kérni. 

Elnök: Az indítványt vagy módositványt 
írásban kell beadni. Egyébiránt, ha Írásban mél
tóztatik beadni, Halmosy képviselő úr'kivan elébb 
szólni e szakaszhoz. 

H a l m o s y E n d r e : Nekem is van egy módo-
sitványom, t. i. a szerződő felektől az első szakasz 
megkívánja az írásbeli szerződést, a hol a kamat
lábról van szó; itt pedig, a harmadik szakaszban, 
hol a tőke forog fen, nem kívánja az írásbeli szer
ződést. Én azt tartom, ha a kamatlábra nézve meg
kötjük a szerződő felek kezét, ezt a tőkére nézve 
is meg kell tennünk. Én kivánom tehát, hogy az 
irott szerződés itt a harmadik szakaszban említett 
esetekre nézve is kiköttessék. (Szavazzunk!) 

Szontagh P á l (gömöri): Felvilágosítással 
tartozom Tisza Kálmán tisztelt képviselőtársam
nak, a mennyiben előadásomban az uzsorát és a 
törvényes avagy bizonyos kamatlábot tévesen 
egyértelműnek vette, a mire, megengedem, magam 
szolgáltattam okot, mert e részbeni nézeteimet 
eléggé ki nem fejtettem. 

Ugyanis gyakran történhetik, hogy a na

gyobb kamatláb nem uzsora, de valódi jótétemény 
lehet, s viszont lehetséges bizonyos körülmények 
között kisebb kamatlábbal is uzsorát elkövetni, 
oly értelemben, mint azt az igen tisztelt igazság
ügyminiszter úr helyesen megjegyezte, a midőn 
t. i. valaki másnak szorult helyzetével visszaélve, 
azt anyagilag megrontja. (Zaj.) 

S ily értelemben véve a dolgot, nem lehet
vén az uzsorát számszeriut meghatározni, remény
lem, hogy ellenmondást előbbeni előadásomban 
találni nem fog. 

Az igen tisztelt igazságügyminiszter úr azt mél
tóztatott mondani, hogy gyámság alá nem lehet az 
állampolgárokat vetni. Bocsánatot kérek, én ily 
átalánosságban e kifejezést el nem fogadom: mert 
íme e törvényjavaslat 6-dik szakasza mi egyéb, 
mint bizonyos neme a gyámkodásnak? De hivat
kozom az 1848-ki törvényre, mely épen a nép 
könnyelműsége ellen gyámkodást gyakorolt ak
kor, midőn a kis lotteriát eltörölte, valamint a ha
zárd játékokat nem szoktuk-e tiltani ? 

Nem érzem tehát meggyőzetve magam, s 
óhajtom s ajánlom indítványom elfogadását oly 
értelemben, hogy ez által legalább a túlságos 
uzsoraeseteknek némileg gát lehessen vetve. 

Mano j lov iCS E m i l : T. ház ! Én nem szó
laltam volna fel, ha t. Halmosy képviselő úr egy 
indítványt nem tesz, mely szerintem igen nagy
fontosságú. Halmosy képviselő úr azt mondja, 
hogy miután a t. ház az első szakaszban az mondta 
ki, hogy 6 70-on fölüli kamatok iránt Írásban kell 

I szerződni, következéskép a 3-ik szakaszban ugyan-
J azt kellene tenni, akkor a 3-ik szakasz ezen sza

vainál : ..kölcsönös szerződésben" előre kellene 
bocsátani: „Írásbeli szerződésben," ha azonban 
a t. ház kimondja azt, akkor nem tudom, mi fog 
történni a szóbeli szerződősekkel. 

Most áttérek Szontagh képviselő némely ki
jelentésére, melyeket megjegyzés nélkül nem 
hagyhatok. 

T. barátom azt mondja, hogy erkölcstelensé
get foglal magában ezen szakasz, hogy némiké-
pen provocatiót foglal magában arra nézve, hogy 
az emberek törvénytelenséget kövessenek el. En 
az erkölcstelenség legnagyobb nemét abban isme
rem, ha nem mindenki által tartatik meg a tör
vény, ha vannak privilegizált kasztok, melyek a 
megszegés alél feloldatnak ; legnagyobb erkölcs
telenségnek tartom, ha az állam maga szegi meg 
a törvényt. Ha e szakasz nem fog bele jönni, ak
kor Magyarország ezen erkölcstelenség színhelye 
lesz, mint színhelye volt, mert a míg egyesek 6 % 
túl nem vehettek fel kamatot, addig egyes institu-
tumok, miután másképen nem alakulhattak volna 
meg, a legfelsőbb hatóságok pedig annak szüksé
gét elismerték, kiváltságokkal látták el őket épen 
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akkor, midőn mindenki 6% kamattal volt kényte
len beérni. í g y van ez Európa minden államában, 
és Európa némely államai most is 50 — 60 írton 
bocsátják ki a kölcsönöket, azaz ugy, a mint a 
pénzt megkaphatják. És engedjék meg. urak, ezen 
körülmények még nem változtak meg és ezentúl 
is igy fog történni, mert nincs állam Európában, 
a mely 100 frtos kötvényért 100 frtot k*pna. Ha 
tehát ez meg van engedve az államoknak, meg 
van engedve a takarékpénztáraknak és más köz-
intézeteknek, akkor meg kell aztengedui a magán 
embereknek is. Kívánja ezt a jogegyenlőség. És 
ez által az erkölcstelenség, melytől Szontagh ba
rátom legjobban fél, nem íos előmozdittatni. 

A mi ezen szakasz fölösleges voltát illeti, én 
nem vagyok egy véleményben Szontagh Pál bará
tommal. Megmondotta már a t. igazságügyminiszter 
úr és én nézetét helyesnek ismerem. Leghelyesebb 
lett volna, ha az első szakaszban világosan ki volna 
téve, hogy mindenféle uzsora eltöröltetik, akkor 
ezen szakasz fölösleges volna; de miután ezen sza
kasz arra vonatkozik, hogy meg kell szüntetni az 
uzsoratörvényeket a tőkére nézve is, én annak elfo
gadására szavazok. (Helyeslés.) 

Justh József: T. ház! (Szavazzunk!) Én is 
szeretnék szólani e tárgyhoz, de nem tudom, me
lyik kérdéshez lehet most szólam. Három kérdés
ről foly a tanácskozás : az egyik Szontagh képvi
selőtársam indítványa, a második Nyáry képvi
selőtársam indítványa, a 3-dik Halmossy képvise
lőtársam indítványa. Tehát vagy az egyiket vagy 
a m á i k a t kell tanácskozás tárgyául kitűzni. Én 
részemről Halmossy módositványát pártolnám, de 
nem tudom, vajon lehet-e már hozzászólani. Ta
lán lehetne előbb szavazni Szontagh indítványára, 
azután Nyáry indítványára, és ha ezek elesnének, 
akkor lehetne tanácskozni Halmossy indítványá
ról. (Szavazzunk! Halljuk az indítványokat!) 

Paiss Andor j e g y z ő (olvassa gÖmöri Szontagh 
Fái, Nyári/ lál és Halmossy Ena'remódosítványait.) 

E l n ö k : Azt hiszem, Halmossy képviselő úr 
módositványát össze lehetne kötni a központi bi
zottság szerkezetével. (Nem lehet!) Ha nem lehet, 
méltóztassanak arra szavazni, hogy elfogadja e a 
t. ház a központi bizottság által ajánlott szerkeze
tet? A kik elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja a központi bi
zottság által ajánlott szerkezetet. 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa a 4-dik sza
kaszt.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele ezen szakaszra. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt ? (El
fogadjuk!) Elfogadtatott. 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa az 5-dik sza
kaszt!) 

KÉPVH.NAPLÓ. 1865/8. x. 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
azt indítványozza, hogy e helyen a szakasz kiha-
gyassék és majd rövidebben a törvényezikkek 
elősorolása nélkül a 1 0-dik szakasz végére tétes
sék át. (Helyeslés) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) E 
szerint az 5-dik szakasz kimarad. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 6-dik sza
kaszt) 

Zichy A n t a l e lőadó : A fönebb elfogadott 
módositás következtében a szakaszok számai vál
toznak, e szerint a 6-dik szakaszmost 5-dik szakasz 
lesz. E szakasz első sorában indítványozza a köz
ponti bizottság az „és" szó után „akár felmondás
hoz akár felmondás nélkül bizonytalan határidőre 
kötött." stb. A 4-dik sorban „ha" után kimaradt 
az „a", tehát beleszúrandó. Az utósósorban „e sza
bály" helyett tétessék: „e szakasz szabálya alá.* 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e szakaszt a bi
zottság módosítása szerint? (Elfogadjuk!) Ennél
fogva a 6-dik most 5-dik szakazz a központi bizott
ság módosítása szerint elfogadtatott. 

Pais s Andor j e g y z ő (olvassa a 7-dik sza
kaszt) 

Z i c h y A n t a l e lőadó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 7- dik most 6-dik szakasz marad. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 8-dik sza
kaszt) 

Zichy Ál l tai e l ő a d ó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

H o r v á t h L a j o s : T. ház ! Ezen szakasz má
sodik bekezdésének két végső sora, t. i. ezen sza
vak: „ha pedig a kereset erre nem volt irányozva 
eme jogát saját felperessége alatt érvényesítheti," 
nézetem s; érint egészen feleslegesek, miután már a 
7-dik szakasz második bekezdésében meg van 
adva a jog az adósnak, hogy ha többet fizetett 
mint kellett volna, saját felperessége alatt pert 
kezdhet. Én tehát e két sort, mint feleslegest kiha
gyatni indítványozom. (Maradjon!) 

Elnök: Elfogadja a t. ház e szakaszt ugy, 
mint van ? {Elfogadjuk!) E szerint a 8-dik most 
7-dik szakasz marad a szerkezet szerint. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 9-dik sza
kaszt) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
ezen szakaszt, mint feleslegest kihagyatni óhajtja. 
(Helyeslés) 

Elnök: Kívánja a t. ház a 9-dik szakaszt 
kihagyatni ? (Maradjon ki!) Tehát a 9-dik szakasz 
kimarad 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 10-dik sza
kaszt.) 
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Zichy A n t a l e l ő a d ó : A fentebb előadottak
hoz képest ezen szakasz végén hozzá volna teendő : 
„és minden azzal ellenkező korábbi törvények 
eltöröltetnek." 

T i s z a K á l m á n : Ezen szakasz természetesen 
és igen helyesen Erdélyre is vonatkozik, miután 
a központi bizottság is az Erdélyre vonatkozó kü
lön rendelkezést kitöröltetni óhajtotta. (Még ott 
nem vagyunk !) Engedelmet kérek, kénytelen va
gyok itt fölszólalni, mert ezen szakasznál kell 
megtenni azon módositványt, melyet beadni aka
rok. Tudjuk, hogy Erdélyben az osztrák törvé
nyek állanak érvényben, a mely osztrák törvénye
ket mi magunk J észéről törvényekül el nem is
merhetjük. Ha tehát itt csak az lesz mondva, hogy 
minden ellenkező korábbi törvények eltöröltetnek, 
nem lesz tisztán kifejezve, hogy mindaz, a mi 
Erdélyben ma az uzsora eltörlésével ellenkezik, 
eltöröltetik. Óhajtanék tehát egyetlen szót beté
tetni, jelesül ezt: ,,minden ezzel ellenkező korábbi 
törvények és rendeletek eltöröltetnek." (Elfogad
juk!) 

Horvát B o l d i i S á r igazságÜgyér : Ré
szemről is elfogadom. 

Elnök : Ennélfogva a 10-ik szakasz megma
rad a központi bizottság toldalékával és a Tisza 
Kálmán képviselő úr által indítványozott e szó •' 
„rendeletek1' betételével. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 11-i:,-sza
kaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakaszt kiliagyatni indítványozza. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát e szakasz kimarad. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 12-tó sza

kaszt.) 

G h y c z y IgnáCZ: T. ház! Ezen szakasz 
egyik kitétele csekély nézetem szerint sokat mond, 
mert azt mondja: ,,az igazságügyminiszter hatás
köréhez tartozik." Eddig mi ezt ugy szoktuk ki
fejezni , hogy az igazságügy miniszter bizatik 
meg, s ezért azt hiszem, hogy itt is e kifejezést kel
lene használni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát e szakasznak kérdéses kitétele 
ekként fog megváltoztatni. 

Hétfőn 10 órakor mindkét törvényjavaslatra 
nézve a végső szava/.ás fog megtörténni. 

Ma d. u. 4 órakor az oszrályok voltak össze-
híva,' miután azonban közbejött körülményeknél 
fogva ma össze nem jöhetnek, kérném az osztályok 
t. tagjait, hogy holnap 10 órakor gyülekezzenek 
össze. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Czélszerünek tar
tom, bogy az elnökség, midőn igen sürgős végzen
dő van, az osztályokra nézve is kimondja a meg
jelenési határidőt ; de különben óhajtanám, hogy 
ezt az egyes osztályok elnökeire hagyjuk, mert 
hiszen történhetnek összeütközések is az időben, 
így például a IX-ik osztály össze nem jöhet holnap 
d. e., mert holnap 9 órakor ülése lesz a házszabá
lyok átvizsgálása tárgyában kiküldött bizottság
nak, mig összejöhet délután. Ezt tehát bizzuk az 
osztályokra. 

E l n ö k : Ennélfogva holnap d. e. 10 órakor 
nem fognak összejöni, s e helyett a pénzügyi 
bizottság t. tagjait, úgyszintén a népnevelés tár
gyában választott albizottságot: felkérem, méltóz
tassanak d. u. 4 órakor összejöni. 

Az ülés végződik d, u. 1 órakor. 




